
 
 
 
 
 

      

 

 

 

Referat AU MØTE 
 
Til : AU - TVSK 
Fra : Sven Håkon Kulbeck 
Kopi: : alle 
Tid : Tirsdag 25. februar kl.1730-2030 
Sted : Skagerak arena, 5. etg., Skien 
Møtenr : AU møte nr. 7, 2013-2015/TVSK  
 

 

Til stede: Bjørg Åse, Dag, Anita, Haagen, Johnny og Sven Håkon (AS) 

 

Ikke til stede: Roger Holte (i utlandet) 

 

Orienteringssaker: 

 

 HV-03, øvelse 7-11 mars (fredag, mandag og tirsdag (permisjon)) 

 Idrettsregistrering – status (mangler fra 3 klubber, foreløpig under 10.000 medlemmer) 

 Status renn, avlysninger, utsettelser etc. 

 IRK – ny regnskapsfører fra og med 1.1.2014, Bente Skaug. UTSATT 

 Bytte av kontorlokaler – medfører en ekstra kostnad på ca 2.500 kr i året. Mer 

tilgjengelig og bedre synlig. Litt større. 

 Årsberetning for 2013 – hvem skriver? Alle grener skriver sin etter endt sesong før 

vårmøtet i mai. 

 Overskudd team, hva gjør vi med det? Styringsgruppene bestemmer? 

 Status søknader midler for frafall/rekruttering – 3 søknader sendt, ingen respons enn så 

lenge. 

 TVSK sender ut en irettesettelse i form av brev, til Larvik ski v/ en leder på grunn av 

brudd på flere punkter i regelverket under KM stafett i Høydalsmo. 

 Deltakeravgift for desember, januar og delvis februar er fakturert ut. 

 Fakturerer ut medlemskontingent med nye satser fra tinget 2013, når tall fra 

idrettsregistreringen er klare. 

 

 

SAKSLISTE  
 

Sak AU nr. 39, 2013-2015/TVSK – Til godkjenning 

Kort om saken: Referat AU møte nr. 6, 2013-2015  

 

Vedtak: Godkjent uten anmerkninger 
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Sak AU nr. 40, 2013-2015/TVSK – Økonomi – til revisjon 2013 regnskapet 

Kort om saken: Resultatregnskap 2013: -260.991 kr 

 Til egenkapital TVSK: -55.304 kr 

 Administrasjon: -84.312 kr 

 Alpint: -30.466 kr 

 Hopp: -26.429 kr (til EK – summen er fra tidligere avsatte midler) 

 Kombinert: 624 kr 

 Langrenn: -16.414 kr 

 Grenland Ski: -75.545 kr (til EK – overskudd 2013) 

 Nordre Vestfold: -22.715 kr (til EK – overskudd 2014) 

 Telemark: -5.735 kr 

 Stimuleringsfondet Vestfold: -1.149.982,96 kr (tilskudd klubber i 

Vestfold: 585.729 kr) 

 

Utestående/åpen postliste: -177.274 kr 

 

Kommentar: Har foreløpig ingen tall for 2014 – kommer når revisjonen er ferdig. 

 

Vedtak: Godkjent uten anmerkninger 

 

Sak AU nr. 41, 2013-2015/TVSK – Høye priser på Turrenn (Helterennet) 

Kort om saken: Sak fra Bjørg-Åse - Me vil at ungdom skal delta i skiidretten- på alle nivå. 

Det eg og mange med meg i langrennsmiljøet reagerer på, er 

startkontingenten til Helterennet. Det kostar 865 kr pr deltakar! Det syns eg 

er langt over grensa. Veit om fleire av ungdommane på skigymnaset som ikkje 

gjekk pga økonomien. 

 

Vedtak: TVSK skriver et brev hvor det oppfordres til å se på muligheten til å sette en 

«ungdomspris» for påmelding, slik at vi får flere «ungdommer» til å melde seg på. 

Gjelder klassene 16-17 og 18-19 år. 

 

Sak AU nr. 42, 2013-2015/TVSK – Idrettskrets tinget Vestfold 2014 

Kort om saken: Vestfold idrettskrets holder sitt kretsting lørdag 26. april på Jarlsberg 

konferanse senter i Tønsberg. Frist for innkomne forslag er 26. februar. Frist 

for påmelding av delegater 1. april. (usikker på antall delegater?) 

 

Vedtak: Johnny Mortensen representerer TVSK på Vestfold sitt kretsting 
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Sak AU nr. 43, 2013-2015/TVSK – Idrettskrets tinget Telemark 2014 

Kort om saken: Telemark idrettskrets holder sitt kretsting lørdag 26. april på Skagerak arena, 

VIP avdelingen i Skien. Frist for innkomne forslag var 20. februar. Frist for 

påmelding av delegater 20. mars. TVSK har 3 delegater (Roger Holte har sagt 

ja til å stille.) 

 

Vedtak: Innstilling til Styret: Roger Holte, John Haagen hører med Magnhild, Sven Håkon 

hører med Ragnhild, eventuelt så stiller Anita hvis ingen andre kan. Hvis en jente 

stiller, hører vi med resterende styremedlemmer om den 3 plassen. Hvem vil stiller? 

 

Sak AU nr. 44, 2013-2015/TVSK – Norges skiforbund skiting 2014 

Kort om saken: Norges skiforbund holder skiting 14-15. juni på Hotell Alexandra i Loen, 

Stryn. (Fagmøter gren vil bli holdt 12 og 13 juni). Frist for innkomne forslag 

er 14. mars. TVSK har 2 delegater fra kretsen og 4 delegater fra klubbene. 

  

 LK v/tore har kommet med forsalg på sak til skitinget. Se vedlegg.  

 

Vedtak: Innstilling til Styret: Bjørg Åse representerer Styret TVSK sammen med Johnny 

Mortensen. Klubbrepresentanter som TVSK har spurt om lyst til å stille; John 

Haagen Gjems, Skien alpinklubb, Hører med komitemedlemmene dersom de skal på 

fagmøtene. 

 

 AU stiller seg bak forslaget til sak fra LK angående oblater på langrennski. (dersom 

det er 3 par ski totalt på alle stilarter) 

 

Sak AU nr. 45, 2013-2015/TVSK – innkjøp av ny tlf. og Ipad til adm.sjef 

Kort om saken: Telefonen har nå blitt veldig dårlig med tanke på batterikapasitet. Må lade den 

stort sett 2 ganger om dagen. Ipad hadde vært veldig kjekt i forbindelse med 

diverse mindre møter, inkludert AU møter og Styremøter. Trenger også en 

handsfree, da jeg ofte sitter i tlf og jobber med pc samtidig. 

 

Vedtak: Godkjent, uten anmerkninger. 

 

Eventuelt: 

 

 KM på ski bør legges til snøsikre steder. Klager på at ski ble ødelagt under KM sprint 

på Heistad. (stein, dårlig preparerte løyper etc) 

o Vedtak: En sak for LK som bør tas på Vårmøtet. AU støtter opp under at KM 

er et arrangement som bør være på et høyere nivå enn «vanlige» renn. 

Deriblant også forhold etc. (samme gjelder Nordea TV cup renn) 

 Oppmerksomhet, eller lignende for Magnus Krog. Fylkeskommunen hedrer, det 

samme gjør Idrettskretsen en gang rundt påsketider.. Skal TVSK være med?  
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o AU ønsker å få til noe sammen med Telemark idrettskrets. Sven Håkon får 

fullmakt til å høre med Sondre om vi kan gi noe sammen. (en oppmerksomhet 

til Magnus og kanskje en «Pengegave» til klubben som oppfostret han). 

(Maksbeløp 10.000 kr) 

 John Haagen Gjems orienterte om at Skarphedin har fått tildelt NM i Telemark etter at 

Molde måtte kaste inn håndkle pga. snømangel. NM foregår i Rauland alpinsenter i 

samarbeid med IL Dyre Vaa og Morgedal IL. 

o Gi en oppmerksomhet av et eller annet slag til arrangør/arrangørene for å ha 

tatt på seg NM på kort varsel. 

 

 

Skien, 24. februar 2014 

 

 

Sven Håkon Kulbeck       Johnny Mortensen 

Adm.sjef        Styreleder (sign) 

Telemark og Vestfold skikrets 


